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Zakon o varnosti na smučiščih (ZVSmuč, Ur. list RS, št. 110/2002) je začel veljati 2. 1. 
2003 in se uporablja od 1. 12. 2003.  
 
Bistvena novost v primerjavi s prejšnjim zakonom je (bila) v tem, da neposredni nadzor nad 
varnostjo in spoštovanjem reda na smučišču oz. nad ravnanjem smučarjev in drugih oseb na 
smučišču kot javno pooblastilo izvajajo nadzorniki smučišča, in ne več policisti.  
 
Kljub temu je tudi policija še vedno pristojna za izvajanje naslednjih nalog: 
 

- ugotavljanje vožnje smučarjev pod vplivom alkohola, predvsem tistih, ki s smučanjem 
najpogosteje ogrožajo druge smučarje; 

- ugotavljanje vožnje smučarjev pod vplivom prepovedanih drog in psihoaktivnih 
zdravil; 

- opravljanje ogledov nesreč na smučišču, v katerih so bile osebe hudo telesno 
poškodovane ali so izgubile življenje. 

 
Nadzornik smučišč ima pravico in dolžnost obvestiti policijo o ravnanju smučarjev, za 
katere sumi, da smučajo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali psihoaktivnih zdravil. 
 
Policisti imajo pravico ob ugotovljenih kršitvah smučarju prepovedati smučanje in odvzeti 
vozovnico (za tisti dan brez povračila) ali o tem obvestiti upravljavca smučišča, ki prekliče 
veljavnost vozovnice in zagotovi prepoved nakupa nove za isti dan, če pa je vozovnica 
potrebna tudi za vrnitev v dolino, morajo smučarju vrnitev tudi omogočiti. Policisti lahko ta 
ukrep uporabijo, če je smučar pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali psihoaktivnih 
zdravil (ali če odkloni preizkus/strokovni pregled). Poleg prepovedi smučanja in odvzema 
vozovnice se kršitelju izreče tudi globa, ki za takšen prekršek znaša 200 evrov. 
 
Če bo policija obveščena, da smučar ne spoštuje opozorila, odredbe ali navodila nadzornika, 
ali če nadzornik prosi za intervencijo zaradi napada, nadaljnjega ogrožanja ipd., mora 
policist na kraju ugotoviti vse okoliščine dejanja. V tem primeru izvede postopek policist in 
ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi (ugotovitev prekrška ali kaznivega dejanja), ugotovi 
identiteto in posreduje smučarjeve podatke nadzorniku, ki ukrepa v skladu s svojimi 
pristojnostmi (kršitev po ZVSmuč).  
 
Policisti bodo nadzor na smučiščih izvajali občasno, in sicer na podlagi ocene varnostnih 
razmer na določenem smučišču. Pogosteje pa bodo ti nadzori zagotovo izvajani v času, ko 
bodo smučišča bolje obiskana, to je med vikendi, v času praznikov in med šolskimi 
počitnicami. 
 
Poleg izvajanja pooblastil iz ZVSmuč bodo policisti v smučarskih centrih in na relacijah, ki 
vodijo do njih, svoje delo usmerjali tudi v preprečevanje in odkrivanje storilcev drugih 
prekrškov in kaznivih dejanj. V smislu preprečevanja kaznivih dejanj (tatvin opreme, 
vlomov v vozila itd.) pa je bistvenega pomena samozaščitno ravnanje oziroma obnašanje 
državljanov. 
 
Veliko preventivnih nasvetov za smučarje in druge obiskovalce smušišč je objavljenih na 
spletni strani policije (http://www.policija.si/index.php/preventiva/javni-red-in-mir). 
 



Priloga: Statistični podatki o nesrečah na smučiščih in njihovih posledicah1

 
POSLEDICE NESREČ NA SMUČIŠČIH                                                                                 
 
OBDOBJE: 1. 1. 2000 - 31. 12. 2009                                                                            
OBMOČJE: R SLOVENIJA                                                                                          
                                                                                                              
-------------------------------------------------------------------------------------------                   
|POSLEDICE                                    |  SKUPAJ  | SANKANJE | SMUČANJE |  DRUGO   |                   
|---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|                   
|*** SKUPAJ             ...SKUPAJ             |       474|        10|       367|        97|                   
|                       2003                  |         5|         -|         4|         1|                   
|                       2004                  |        80|         1|        60|        19|                   
|                       2005                  |        88|         -|        62|        26|                   
|                       2006                  |        97|         2|        75|        20|                   
|                       2007                  |        91|         5|        71|        15|                   
|                       2008                  |        59|         -|        45|        14|                  
|                       2009                  |        54|         2|        50|         2|  
-------------------------------------------------------------------------------------------                   
|SMRT                   ...SKUPAJ             |         8|         1|         3|         4|                   
|                       2004                  |         3|         -|         2|         1|                   
|                       2006                  |         1|         -|         -|         1|                   
|                       2007                  |         2|         -|         1|         1|                   
|                       2009                  |         2|         1|         -|         1|  
-------------------------------------------------------------------------------------------                   
|HUDA TELESNA POŠKODBA  ...SKUPAJ             |       319|         5|       262|        52|                   
|                       2003                  |         4|         -|         3|         1|                   
|                       2004                  |        60|         -|        49|        11|                   
|                       2005                  |        41|         -|        31|        10|                   
|                       2006                  |        79|         1|        65|        13|                   
|                       2007                  |        59|         3|        48|         8|                   
|                       2008                  |        37|         -|        29|         8|                   
|                       2009                  |        39|         1|        37|         1| 
-------------------------------------------------------------------------------------------                   
|LAHKA TELESNA POŠKODBA ...SKUPAJ             |       113|         4|        88|        21|                   
|                       2003                  |         1|         -|         1|         -|                   
|                       2004                  |        12|         1|         7|         4|                   
|                       2005                  |        29|         -|        25|         4|                   
|                       2006                  |        13|         1|         8|         4|                   
|                       2007                  |        26|         2|        19|         5|                   
|                       2008                  |        20|         -|        16|         4|                  
|                       2009                  |        12|         -|        12|         -| 
-------------------------------------------------------------------------------------------                   
|BREZ POŠKODB           ...SKUPAJ             |        34|         -|        14|        20|                   
|                       2004                  |         5|         -|         2|         3|                   
|                       2005                  |        18|         -|         6|        12|                   
|                       2006                  |         4|         -|         2|         2|                   
|                       2007                  |         4|         -|         3|         1|                   
|                       2008                  |         2|         -|         -|         2|                   
|                       2009                  |         1|         -|         1|         -|                   
-------------------------------------------------------------------------------------------                  

 
POSLEDICE NESREČ NA SMUČIŠČIH  
                                                                                   
OBDOBJE: 1. 11. 2009 - 1. 5. 2010 – SMUČARSKA SEZONA 2009/2010                                               
OBMOČJE: R SLOVENIJA                                                                                          
 
--------------------------------------------------------------------------------                              
|POSLEDICE                                    |  SKUPAJ  | SMUČANJE |  DRUGO   |                              
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|                              
|*** SKUPAJ             2009                  |         5|         5|         -|                              
|                       2010                  |        92|        78|        14| 
--------------------------------------------------------------------------------                              
|SMRT                   2010                  |         2|         1|         1|  
--------------------------------------------------------------------------------                             
|HUDA TELESNA POŠKODBA  2009                  |         4|         4|         -|                              
|                       2010                  |        58|        51|         7|  
--------------------------------------------------------------------------------                              
|LAHKA TELESNA POŠKODBA 2009                  |         1|         1|         -|                              
|                       2010                  |        29|        23|         6|  
--------------------------------------------------------------------------------                              
|BREZ POŠKODB           2010                  |         3|         3|         -|                              
--------------------------------------------------------------------------------                              

 

                                                 
1 Evidenco nesreč na smučiščih vodi Inšpektorat republike Slovenije za notranje zadeve (IRSNZ). 


